
KOMISE  MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16   NOVÝ SVĚT 

Zápis ze schůzky ze dne 7.9. 2021 

I. Zahájení 

KMČ č.16- Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18:00 hod., dne 7.září  v klubu 

seniorů v 1.PP bytového domu Přichystalova 70, Olomouc. Komise nebyla usnášeníschopná 

po celou dobu jednání. 

II. Prezentace 

Přítomny byly následující osoby: Ing. Bc. Marcela Buiglová, Ing. Břetislav Kvapil, Lenka 

Maršálová Doleželová, Mgr. Veronika Nevrlá,  Ondřej Skopal , Mgr. Petr Tilkeridis  

Nepřítomni: Bc. Jan Balcárek, Vladimír Kauer, Mgr. Isabela Pospíšilová, Tomáš Pavlůsek 

Hosté: zástupci policie ČR, p. Čechovský- TJ Sokol Olomouc Nový Svět 

III. Schválení zápisu z minulé schůzky 

Byl schválen zápis z minulé schůzky ze dne 10.8. 2021   

IV. Projednávaná problematika 

Na jednání komise se dostavil p. Čechovský- TJ Sokol Olomouc Nový Svět, který přednesl ke 

komisi následující požadavky: 

Žádal o vysvětlení, proč došlo ke krácení peněz u některých akcí spolupořádaných KMČ č. 16 

a TJ Sokola Olomouc Nový Svět a dále navrhl, aby z peněz, které zůstaly v rozpočtu komise ze 

zrušených akcí z důvodu koronaviru, byly pořízeny cvičících prvky pro dospělé na 

multifunkční hřiště na ul. Přichystalova ( 30 000,- Kč) 

Členové komise na jednání vysvětlili, že ke krácení peněz došlo z důvodu zajištění si rezervy 

pro případné nenadálé akce či opravy a dále na doplnění prostředků na naplánované akce. 

Projednávání přesunu finančních prostředků na cvičící prvky bude na příštím jednání komise. 

Důvodem je skutečnost, že komise chce znát přesné umístění těchto prvků. Pan p. Čechovský 

tedy předloží na příštím jednání komise návrh na jejich přesné umístění v areálu hřiště.  

Na základě požadavku p. Čechovského a členů komise byli na jednání komise osloveni 

zástupci policie ČR, aby prováděli kontrolu parkování vozidel v  křižovatce ulic Přichystalova a 

Sudova. 

Předsedkyně komise předložila na jednání komise k projednání projektovou dokumentaci 

rekonstrukce stanoviště kontejnerů před obchodem s potravinami Prejza zpracovatel DS Geo 

projekt -Ing.Doležel Pertr 8/2021 pro územní souhlas. Tento návrh byl členy komise schválen 

( 5 členů bylo pro a 1 člen proti). 



 

Členové komise žádají, aby byla odborem dopravy a územního rozvoje MMOL a odborem 

městské zeleně a odpadového hospodářství MMOL provedena kontrola kvality předláždění 

chodníku a úpravy zelené plochy v ul. Ručilova po uložení kanalizace v rámci výstavby 

rodinných domů jejichž  investorem je p. Schmidt.  

Předsedkyně komise informovala přítomné: 

 oprava chodníků v rámci reklamace - pokládka optického kabelu v r. 2020 ul. 

Přichystalova, Boční Ručilova – špatně položená dlažba v chodnících. Komise při vlastní 

realizaci upozorňovala na nekvalitní pokládku dlaždic v chodnících. Dosud nepřišla 

odpověď. 

 členové komise nesouhlasí s postupem ODUR MMOL ve věci instalace zpomalovacích 

prahů v ul. Boční a to v tom smyslu, že požadavek na zajištění souhlasů vlastníků všech 

dotčených nemovitostí v předmětné ulici v souvislosti s instalací zpomalovacích prahů 

má zajišťovat komise. Komise se domnívá, že je nutné, aby vlastník komunikace ve 

spolupráci s příslušný správní orgánem vymezil, kteří vlastníci nemovitostí budou 

případně dotčeni umístěním zpomalovacích prahů a souhlas s  jejich instalací si zajistil 

vlastník komunikace, neboť komise nemá k tomu kompetence. Dosud nepřišla odpověď. 

 

V. Nové požadavky 

Žádost majetkoprávního odboru statutárního města Olomouc ze dne 28.6. 2021 pod č.j. 

SMOL/15415/2021/OMAJ/MR/Bel ve věci stanoviska komise k nájmu pozemků parc. č. 

841/111 ostatní plocha výměra  52 m2 a pozemku  parc. č. 841/11 ostatní plocha   z toho 

části o výměře 80 m2 a části o výměře 1029 m2 ostatní plocha v k.ú. Hodolany společnosti 

MORWEN KAPPA a.s. byla projednána na dnešním jednání. Členové komise souhlasí  ( 5 

členů bylo pro a 1 člen proti) s pronájmem pozemků s podmínkou, že zeleň zůstane ve 

stávajícím rozsahu.  

VI. Závěr 

Jednání bylo ukončeno v 19 :00 hod. 

VII. Místo a čas příští schůze 

Další jednání komise se bude konat v úterý dne 12.10. 2021 v 18:00 hod. v klubu seniorů 

v 1.PP bytového domu Přichystalova 70, Olomouc.  

VIII. Podpis zpracovatele+ předsedy 

Zápis zpracovala předsedkyně KMČ č.16 Ing. Bc. Marcela Buiglová 


